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จ ำนวนครงกำรทั งหมด฿น
ที่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขຌอบัญญัติงบประมำณ

รำยจำยประจ ำปี 2563

(ครงกำร)

1 กำรพัฒนำครงสรຌำงพื นฐำน(IS) 26 3 23   15,140,300.00     8,981,300.00                59.32                88.46

2 กำรพัฒนำดຌำนคุณภำพชีวิต(QL) 24 6 18   26,666,875.00   25,929,595.20                97.24                75.00

3 กำรพัฒนำดຌำนศรษฐกจิ(EC) 7 3 4       426,900.00       206,157.00                48.29                57.14

4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละ
วัฒนธรรม(ED)

40 10 30   13,880,680.00   10,831,064.42                78.03                75.00

5 กำรพัฒนำดຌำนทรัพยำกรธรรมชำติละ
ส่ิงวดลຌอม(EV) 8 5 3     3,650,000.00     1,024,234.00                28.06                37.50

6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข(HC)
27 3 24     1,569,450.00     1,199,571.58                76.43                88.89

7 กำรพัฒนำดຌำนกำรมืองละกำรบริหำร
(BA)

53 14 39     5,771,355.00     3,110,375.35                53.89                73.58

รวม 185 44 141   67,105,560.00   51,282,297.55                76.42                76.22

รายงานสรุปสถานะการบิกจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2563  รอบ 12 ดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่สูน  อ าภอฝาง  จงัหวัดชียงใหม่

ยัง
เม

ด ำ
นิน

กำ
ร

(ค
รงก

ำร
)

ด ำ
นิน

กำ
ร

ลຌว
(ค

รงก
ำร

) วงงิน
งบประมำณทีตั่ ง

เวຌ(บำท)

วงงินบิกจำย
(บำท)

คิดปน็รຌอยละ
(ของวงงิน

งบประมำณ)

คิดปน็รຌอยละ
(ของจ ำนวน
ครงกำร)



งำน อนพิ่ม
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกี่ยวกบั
อตุสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

0.00

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

130,000.00

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 220 มตร หมู 1

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 54 มตร หมู 1

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

         551,200.00                 -                   -          510,000.00             41,200.00

งินสะสม

งินสะสม
         113,100.00                 -                   -          113,000.00                 100.00

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 134 มตร หมู 2

                -   

งินสะสม
         369,800.00                 -          365,000.00              4,800.00

0.00

0.00 0.00

530,000.00 0.00

650,000.00

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำบ ำรุงรักษำ
ละปรับปรุงที่ดิน
ละส่ิงกอสรຌำง

คำบ ำรุงรักษำละ
ปรับปรุงที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง งบประมำณ

400,000.00 0.00

ครุภณัฑ์กอสรຌำง จัดซื อรถขุด
ตีนตะขำบ ขนำด 
150 รงมຌำ จ ำนวน 
1 คัน

งบประมำณ

4,500,000.00 0.00

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปภค

ครงกำรกอสรຌำงมรุ
 หมูที่ 13 บຌำน฿หม
ปง่ผำ งบประมำณ

650,000.00

0.00 0.00คำครุภณัฑ์

ครงกำร จำยจำก

4,500,000.00

0.00

วงงินอนมุติั
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพนั
(บำท)

บกิจำย
(บำท)

คงหลือ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำครงสรຌำงพื นฐำน

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย

2



งำน อนพิ่ม
(บำท)

ครงกำร จำยจำก วงงินอนมุติั
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพนั
(บำท)

บกิจำย
(บำท)

คงหลือ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำครงสรຌำงพื นฐำน

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 54 มตร หมู 2

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 180 มตร หมู 3

กอสรຌำงรำงสงน  ำ คสล.

 ยำว 269 มตร หมู 4

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 130 มตร หมู 5

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 111 มตร หมู 6

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 60 มตร หมู 6

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 200 มตร หมู 7

                -   

                -   

                -   

                -   

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

         131,500.00

         497,500.00

         679,200.00

         409,000.00

         306,600.00

         106,500.00

         490,200.00

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

       121,500.00

       487,200.00

       633,000.00

       408,000.00

       300,000.00

         98,000.00

       452,000.00

            10,000.00

            10,300.00

            46,200.00

             1,000.00

             6,600.00

             8,500.00

            38,200.00
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งำน อนพิ่ม
(บำท)

ครงกำร จำยจำก วงงินอนมุติั
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพนั
(บำท)

บกิจำย
(บำท)

คงหลือ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำครงสรຌำงพื นฐำน

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

ปรับปรุงรำงระบำยน  ำ 
ดยติดตั งฝำตะกรง
หลใก จ ำนวน 90 ฝำ 
หมู 7กอสรຌำงรำงสงน  ำ คสล.

 ยำว 235 มตร หมู 8

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 340 มตร หมู 9

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 200 มตร หมู 10

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 180 มตร หมู 11

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 136 มตร หมู 12

กอสรຌำงทอลอดหล่ียม
 ยำว 5 มตร หมู 12

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

         447,800.00

         113,700.00

         831,900.00

         552,000.00                 -   

         497,500.00

         375,300.00

         138,800.00

                -   

                -   

                -   

       487,500.00                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

       110,100.00

       403,500.00

       760,000.00

       543,000.00

       371,000.00

       130,000.00

             3,600.00

            44,300.00

            71,900.00

             9,000.00

            10,000.00

             4,300.00

             8,800.00

4



งำน อนพิ่ม
(บำท)

ครงกำร จำยจำก วงงินอนมุติั
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพนั
(บำท)

บกิจำย
(บำท)

คงหลือ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำครงสรຌำงพื นฐำน

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

                -   

26 130,000.00

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปกำร

ปรับปรุงผิวลำดยำง 
ดยสริมผิว ยำว 520 

มตร หมู 13

ปรับปรุงผิวลำดยำง 
ดยสริมผิว ยำว 
80,320 มตร หมู 14

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 130 มตร หมู 15

ปรับปรุงผิวลำดยำง 
ดยสริมผิว ยำว 190 

มตร หมู 15

กอสรຌำงรำงระบำยน  ำ 
ยำว 168 มตร หมู 16

กอสรຌำงถนน คสล. ยำว
 146 มตร หมู 17

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

งินสะสม

         941,900.00

         487,700.00

                -   

                -   

         238,900.00

         463,900.00

         357,200.00

         359,100.00

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

       905,000.00

       432,500.00

       351,500.00

       458,000.00

       211,500.00

       330,000.00

            36,900.00

            55,200.00

             7,600.00

            27,400.00

             5,900.00

            27,200.00

233

8,981,300.00 479,000.0015,010,300.00 0.00 5,680,000.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

130,000.00

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลรือน
ละระงับ
อัคคีภัย

0.00

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลรือน
ละระงับ
อัคคีภัย

0.00

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลรือน
ละระงับ
อัคคีภัย

0.00

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลรือน
ละระงับ
อัคคีภัย

0.00 15,700.00

16,900.00 3,100.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรรณรงค์
ควำมปลอดภัยละ
ลดอุบัติหตุทำงถนน งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 4,300.00

0.00 93,105.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรฝຄกอบรม
ป้องกันอุบัติภัย
บื องตຌน฿นสถำนศึกษำ งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรฝຄกอบรม 
พิม่ติม อำสำสมัคร 
อปพร. ต ำบลมสูน งบประมำณ

100,000.00 6,895.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรคำ฿ชຌจำย฿น
กำรด ำนินกำรของ 
ศูนย์ อปพร. ต ำบล
มสูน

งบประมำณ

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรฝຄกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิน่ ประจ ำปี

งบประมำณ

0.00 53,800.00 0.00 73,737.60 2,462.40
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งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลรือน
ละระงับ
อัคคีภัย

17,475.00

งำนศึกษำเม
ก ำหนดระดับ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริกำร
สำธำรณสุข
ละงำน
สำธำรณสุขอืน่

0.00

งำนสวัสดิกำร
สังคมละ
สังคมสงครำะห์

0.00 0.00 0.00

0.00 578,108.20 21,891.80

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสงสริม
คุณภำพชีวิตผูຌพิกำร
ละผูຌดูลผูຌพิกำร ฯ งบประมำณ

30,000.00 30,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรระบบ
กำรพทย์ฉุกฉิน 
อบต.มสูน งบประมำณ

600,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรกษตร จัดซื อคร่ืองสูบน  ำ
บบหอยขง ชนิด
มอตอร์เฟฟ้ำ ขนำด 
4 นิ ว ก ำลัง
รงมຌำ = 3 รงมຌำ 

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 17,475.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรจຌำงนักรียน
 นักศึกษำ ฿นชวงปຂด
ภำครียน งบประมำณ

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกลุมจิตอำสำ
฿นกำรสงสริม ฟืน้ฟู 
ดูลสุขภำพผูຌสูงอำยุ 
ผูຌพิกำร ผูຌดຌอยอกำส

งบประมำณ

250,000.00 0.00 0.00 240,800.00 9,200.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งำนสวัสดิกำร
สังคมละ
สังคมสงครำะห์

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

20,000.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00 0.00 29,980.00 20.00คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพกนน ำ
ผูຌสูงอำยุต ำบลมสูน งบประมำณ

30,000.00 0.00

420.00

0.00 50,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรยำวชนม
สูนสมำนฉันท์

งบประมำณ

35,000.00

0.00

0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรคำยอบรม
ธรรมะสรຌำงสุข

งบประมำณ

50,000.00 0.00

54,580.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุนศูนย์พัฒนำ
ครอบครัว

งบประมำณ

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

8



งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมสุข
ภำวะดใกละ
ยำวชนต ำบลมสูน งบประมำณ

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

29,999.00 1.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมละ
ทัศนศึกษำดูงำน
พัฒนำศักยภำพ
คณะท ำงำนสภำดใก 
ฯ ต ำบลมสูน

งบประมำณ

80,000.00 16,342.00 0.00 63,658.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมพัฒนำ
อำชีพผูຌสูงวัย

งบประมำณ

30,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมอำชีพ
กำรท ำจีบดปผຌำ

งบประมำณ

10,000.00 0.00 0.00 9,990.00 10.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนกีฬำละ
นันทนำกำร

0.00

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

21,400.00

งบกลำง 800,000.00

งบกลำง 0.00

งบกลำง 0.00 74,000.00

0.00 4,033,600.00 286,400.00

งบกลำง บี ยยังชีพผูຌป่วย
อดส์ งบประมำณ

600,000.00

งบกลำง บี ยยังชีพคนพิกำร
งบประมำณ

4,320,000.00 0.00

งบกลำง บี ยยังชีพผูຌสูงอำยุ
งบประมำณ

19,128,000.00 0.00 0.00 19,901,100.00 26,900.00

0.00 0.00 526,000.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสงสริมละ
สนับสนุนกำรออก
ก ำลังกำยพือ่สุขภำพ
ของประชำชนต ำบลม
สูน

งบประมำณ

100,000.00

120,000.00 0.00คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงอบรมละทัศน
ศึกษำดูงำนพือ่กำร
รียนรูຌผูຌสูงอำยุต ำบล
มสูน

งบประมำณ

120,000.00 0.00 0.00

อำคำรตำง ๆคำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

ครงกำรตอติม
อำคำรศูนย์พัฒนำ
คุณภำพชีวิตละ
สงสริมอำชีพ
ผูຌสูงอำยุต ำบลมสูน
(ศพอส.)

งบประมำณ

75,000.00 0.00 96,400.00 0.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งบกลำง 0.00

24 858,875.00        437,642.80          25,808,000.00     203,237.00      96,400.00       25,929,595.20   

0.00 100,000.00 0.00งบกลำง รำยจำยตำมขຌอ
ผูกพัน

สมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน
ต ำบลมสูน

งบประมำณ

100,000.00 0.00

1 18
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนวิชำกำร
วำงผนละ
สงสริมกำร
ทองที่ยว

50,000.00

งำนสงสริม
กำรกษตร

0.00

งำนสงสริม
กำรกษตร

0.00

งำนสงสริม
กำรกษตร

0.00 19,944.00 56.00

0.00 69,115.00 10,885.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรศูนย์รียนรูຌ
กำรปลูกพืชรงรือน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรศูนย์บริกำร
ละถำยทอด
ทคนลยีทำง
กำรกษตรประจ ำ
ต ำบลมสูน

งบประมำณ

80,000.00 0.00

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรจัดงำน
กษตรละของดี
ต ำบลมสูน งบประมำณ

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรมกำร
จ ำหนำยผลิตภัณฑ์
สินคຌำออนเลน์ งบประมำณ

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรพัฒนำกำร
ทองที่ยวชุมชน

งบประมำณ

30,000.00 0.00 0.00 67,248.00 12,752.00

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศรษฐกิจ

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

12



งำน อนพิม่
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศรษฐกิจ

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

งำนสงสริม
กำรกษตร

0.00

งำนสงสริม
กำรกษตร

196,900.00

7 246,900.00        300,000.00         120,000.00      196,900.00     

150.00

206,157.00       23,843.00            

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนื่อง
กบักำรปฏบิติั
รำชกำรที่เมขຌำ
ลักษณะรำยจำย
หมวดอืน่ๆ

ครงกำรสงสริม
ประชำชน฿นกำร
ด ำรงชีวิตตำมนว
ศรษฐกิจพอพียง

งบประมำณ

50,000.00 0.00 0.00 49,850.00

41

0.00คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำกอสรຌำงส่ิง
สำธำรณูปภค

กอสรຌำงถนนภำย฿น
ศูนย์บริกำรละ
ถำยทอดทคนลยี
ทำงกำรกษตร

งบประมำณ

0.00 0.00 196,900.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

32,400.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

10,700.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

16,000.00

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ

งบประมำณ

30,000.00 2,000.00 0.00 0.00 28,000.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อกຌำอี  จ ำนวน 
36 ตัว

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อกຌำอี ประชุม
ครมีย่ม บบหนำ 
กวຌำง 44 ซนติมตร 
ลึก 56 ซนติมตร สูง
 90 ซนติมตร 

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 9,900.00 800.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อ
คร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน  2 คร่ือง งบประมำณ

102,400.00 0.00 0.00 93,000.00 9,400.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌกใบสำรคมี 
จ ำนวน 2 ตูຌ

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

16,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

19,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

32,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌกใบอุปกรณ์
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน
 2 ตูຌ งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌ฿ตຌระดับ
หนຌำตำง จ ำนวน 1 ตูຌ

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌทึบระดับ
หนຌำตำง จ ำนวน 4 ตูຌ

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌหลใก บบ 4
 ลิ นชัก

งบประมำณ

23,700.00 0.00 0.00 19,500.00 4,200.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตูຌหลใกกใบ
อกสำร บบ 2 บำน

งบประมำณ

22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

22,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

58,500.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

26,100.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

46,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

440,000.00

0.00 0.00

0.00 58,500.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตຍะ
คอมพิวตอร์ ขนำด
กวຌำง 80 ซนติมตร 
ลึก 45 ซนติมตร สูง
 77 ซนติมตร 

งบประมำณ

0.00

26,100.00 0.00

22,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตຍะรียน
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน
 9 ตຍะ งบประมำณ

0.00 0.00

0.00 45,841.00

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตຍะสำธิต
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน
 1 ตຍะ งบประมำณ

0.00 0.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์ All In 

One ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 2
 คร่ือง

งบประมำณ

0.00 0.00 159.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล บบ
ที่ 1 * ( จอสดงภำพ
ขนำดเมนຌอยกวำ 19

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 430,300.00 9,700.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
กำรศึกษำ

55,000.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

14,000.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์นຍตบุຍค 
จ ำนวน 2 คร่ือง งบประมำณ

32,000.00 0.00 0.00 31,980.00 20.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ืองพิมพ์
บบฉีดหมึกพรຌอม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 3 คร่ือง

งบประมำณ

12,900.00 0.00 0.00 11,370.00 1,530.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ืองส ำรอง
เฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 

 (480 Watts ) 

จ ำนวน 22 คร่ือง

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 53,746.00 1,254.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ

งบประมำณ

332,000.00 49,581.00 0.00 288,244.00 8,175.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรจัดงำนวัน
ดใกหงชำติ

งบประมำณ

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

3,000.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

3,000.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

3,000.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

66,229.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรติดตำมละ
ตรวจสอบคุณภำพ
อำหำรกลำงวันของ
สถำนศึกษำ

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรนิทศ
ติดตำมกำร
ปฎิบัติงำนของ
สถำนศึกษำ฿นสังกัด
องค์กำรบริหำรสวน

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรนะนว
พือ่กำรศึกษำตอ฿น
ระดับกำรศึกษำขั น
พื นฐำน สถำนศึกษำ
ปฐมวัย สังกัด

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 2,120.00 880.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสงสริมกำร
รียนรูຌดใกปฐมวัย
ทຌองถิน่เทยผำนกำร
ลน ฯ

งบประมำณ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ รงรียน
บຌำนลຌองอຌอ

งบประมำณ

4,007,037.00 0.00 0.00 2,710,363.00 1,362,903.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

101,400.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

9,581.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

งำนระดับกอน
วัยรียนละ
ประถมศึกษำ

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ศูนย์
พัฒนำดใกลใก

งบประมำณ

1,351,180.00 0.00 0.00 1,402,780.00 49,800.00

คำวัสดุ คำอำหำรสริม 
(นม) งบประมำณ

2,515,970.00 0.00 412,644.96 1,656,536.42 456,369.62

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ตຍะกຌำอี นักรียน 
ระดับประถมศึกษำ

งบประมำณ

110,600.00 0.00 0.00 110,600.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรพทย์

กลຌองจุลทรรศน์ ชนิด
 2 ตำ

งบประมำณ

32,500.00 0.00 0.00 32,000.00 500.00

คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

คำบ ำรุงรักษำละ
ปรับปรุงที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

ครงกำรปรับปรุง/
ซอมซมอำคำรรียน

งบประมำณ

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนสวน
รำชกำร

อุดหนุนรงรียนสังกัด
 สพฐ.

งบประมำณ

3,740,000.00 0.00 0.00 3,283,120.00 456,880.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนระดับ
มัธยมศึกษำ

21,236.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม

ครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ รงรียน

งบประมำณ
207,828.00 0.00

0.00 37,500.00 2,500.00

208,164.00 20,900.000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรตั งธรรม
หลวง ทศมหำชำติ งบประมำณ

40,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรธรรมสัญจร
งบประมำณ

20,000.00 3,000.00 0.00 0.00 17,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรประพณี
หลอทียนละถวำย
ทียนจ ำน ำพรรษำ

งบประมำณ
50,000.00 40,000.00 0.00 10,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรฟืน้ฟู สืบ
สำน อักษรลຌำนนำ งบประมำณ

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรวัด ประชำรัฐ
 สรຌำงสุข ฯ งบประมำณ

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรสงสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

งบประมำณ
200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรอนุรักษ์ สืบ
สำนวัฒนธรรม
ประพณียี่ป็งต ำบล
มสูน

งบประมำณ
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ทຌองถิน่

0.00

40 995,146.00        

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรอบรม
จริยธรรมละ
ศีลธรรมของยำวชน

งบประมำณ
50,000.00 50,000.00

1 30

0.000.00 0.00

412,644.96     10,831,064.42   2,636,970.62        13,262,115.00     376,581.00      
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

70,000.00

งำนก ำจัดขยะ
มูลฝอยละส่ิง
ปฏิกูล

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนอนุรักษ์
หลงน  ำละ
ป่ำเมຌ

0.00

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละส่ิงวดลຌอม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรทดสอบ
คุณภำพน  ำ

งบประมำณ

20,000.00 0.00

อนลด
(บำท)

102,570.00

0.00 13,600.00 6,400.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรท ำดีพือ่
ผนดินชุมชนปลอด
ขยะ (Zero waste)

งบประมำณ

70,000.00 70,000.00

17,430.00

0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรป้องกันละ
กຌเขมลพิษทำงอำกำศ

งบประมำณ

50,000.00 0.00 0.00

0.00 908,064.00 191,936.00คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ งบประมำณ

1,100,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรปลูกตຌนเมຌ
ฉลิมพระกียรต์ิ ฯ งบประมำณ

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

2,400,000.00 0.00 0.00งบลงทุน รถบรรทุกขยะ 
จ ำนวน 1 คัน

คำครุภัณฑ์

งินสะสม

2,400,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละส่ิงวดลຌอม

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

งำนอนุรักษ์
หลงน  ำละ
ป่ำเมຌ

0.00

งำนอนุรักษ์
หลงน  ำละ
ป่ำเมຌ

0.00

8 70,000.00          

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
นื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ฯ

งบประมำณ
10,000.00 10,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ตรงกำรบ ำรุงรักษำ
ซอมซมหมืองฝำย งบประมำณ

50,000.00 50,000.00

1 3

3,703,000.00       123,000.00      2,400,000.00   1,024,234.00     225,766.00          
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00 0.00

240,800.00 9,200.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสัตว์ปลอด
รค คนปลอดภัย จำก
รคพิษสุนัขบຌำ ตำม
พระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ ดร.

งบประมำณ

82,500.00 82,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกลุมจิตอำสำ
฿นกำรสงสริม ฟืน้ฟู 
ดูลสุขภำพผูຌสูงอำยุ 
ผูຌพิกำร ผูຌดຌอยอกำส

งบประมำณ

250,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรป้องกันละ
ควบคุมรคพิษสุนัขบຌำ

งบประมำณ

50,000.00 50,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรป้องกันละ
ควบคุมเขຌลือดออก

งบประมำณ

145,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ

งบประมำณ

208,250.00 0.00

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

0.00 85,660.20

148,434.620.00

59,339.80

59,815.38

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก
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งำน อนพิม่
(บำท)

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

82,500.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

110.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 1 บຌำน
มสูนหลวง 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

6,900.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

คร่ืองพิมพ์บบฉีด
หมึกพรຌอมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank

 Printer)

งบประมำณ

4,300.00 0.00 0.00 4,190.00

0.00 20,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อคร่ืองฉีดน  ำ
รงดันสูง จ ำนวน 1 

คร่ือง งบประมำณ

6,900.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอำหำร
ปลอดภัย

งบประมำณ

20,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสัตว์ปลอด
รค คนปลอดภัย จำก
รคพิษสุนัขบຌำ ตำม
พระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 82,206.00 294.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00 0.00 20,000.00 0.00งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 14 

บຌำนสันติพัฒนำ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00

0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 13 

บຌำน฿หมป่งผำ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 12 

บຌำนสันมะมวง 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 11 

บຌำนสันป่ำกียๆะ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 10 

บຌำนสันมะฟือง 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00 0.00 20,000.00

0.00 20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 3 บຌำน
มสูนนຌอย ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 2 บຌำน
ปำงสัก ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00

0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 17 

บຌำนหนองยำวหนือ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 16 

บຌำนหนองยำว฿ตຌ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 15 

บຌำน฿หมชัยกษม 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00 0.00

20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 8 บຌำน
นิคม:พชรเพฑูรย์ 
ครงกำรพระรำชด ำริ

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 20,000.00 0.00

0.00งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 7 บຌำน
หนองยำว ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 6 บຌำน
ตຌนสຌำน ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00

0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 5 บຌำน
ลຌองอຌอ ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 4 บຌำน
สันป่ำดง ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดຌำนกำรสำธำรณสุข

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งบกลำง 0.00

27 82,500.00        1,199,571.58   237,378.42        

0 24

1,486,950.00     132,500.00    -              

งบกลำง รำยจำยตำมขຌอ
ผูกพัน

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภำพ งบประมำณ

380,000.00 0.00 0.00 380,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมูบຌำน หมูที่ 9 บຌำน
สันดินดง ครงกำร
พระรำชด ำริดຌำน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

100,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ งบประมำณ

1,200,000.00 0.00 0.00 1,294,582.03 5,417.97

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วกับ
กำรรับรองละพิธี
กำร

งบประมำณ
120,000.00 0.00 0.00 22,119.00 97,881.00

0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม

คำ฿ชຌจำย฿นกำร
ลือกตั ง งบประมำณ

600,000.00 296,900.00

20,000.00

0.00 0.00 303,100.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนือ่งกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่
เมขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำร อบต. พบ
ประชำชน

งบประมำณ

70,000.00 9,000.00

0.00

60,261.00 739.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนือ่งกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่
เมขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรจัด
นิทรรศกำรสดงผล
งำนละของดีต ำบล
มสูน

งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนือ่งกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่
เมขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรฝຄกอบรม
พิม่ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน อบต.ม
สูน

งบประมำณ

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนือ่งกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่
เมขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรของ
 อบต.มสูน งบประมำณ

60,000.00 0.00 0.00 22,577.00 37,423.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

2,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

4,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

1,690.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยกีย่วนือ่งกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่
เมขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรอบรม฿หຌ
ควำมรูຌดຌำนกฎหมำย

งบประมำณ

20,000.00 14,080.00 0.00 0.00 5,920.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อกระดำนเวท์
บอร์ดบบมีขำตั ง / 
ลຌอ จ ำนวน 2 ชุด

งบประมำณ

6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อกຌำอี  ขนำด 92 

ซนติมตร จ ำนวน 1
 ตัว

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อกຌำอี  ขนำด 92 

ซนติมตร จ ำนวน 2
 ตัว

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อคร่ืองดูดฝุ่น 
จ ำนวน 1 คร่ือง งบประมำณ

14,000.00 3,700.00 0.00 4,890.00 5,410.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อคร่ือง
ทรศัพท์เรຌสำย 
ส ำหรับ฿ชຌ฿นส ำนักงำน
 จ ำนวน 1 คร่ือง

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

6,600.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

865.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อชั นวำงหนังสือ 
จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณ

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตຍะท ำงำน 
ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 
2 ตัว

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อตຍะพับพลำสติก
 1 ชุด จ ำนวน 20 ตัว งบประมำณ

46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อพัดลมติดผนัง 
ขนำด 18 นิ ว จ ำนวน
 1 ตัว

งบประมำณ

2,200.00 0.00 0.00 1,800.00 400.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อพัดลมระบำย
อำกำศ งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 865.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะละ
ขนสง

จัดซื อรถยนต์ดยสำร
 12 ที่นั่ง จ ำนวน 1 

คัน
งบประมำณ

1,288,000.00 0.00 1,288,000.00 0.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

32,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

46,080.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ
วิทยุ

จัดซื อชุดคร่ืองสียง
ส ำหรับกิจกรรม
ภำคสนำม

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ
วิทยุ

จัดซื อชุดคร่ืองสียง
ส ำหรับอำคำร งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 46,000.00 80.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟ้ำละ
วิทยุ

จัดซื อชุดคร่ืองสียง
ส ำหรับอำคำร 
ศพอส.ฯ จ ำนวน 1 ชุด

งบประมำณ

70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบຌำน
งำนครัว

จัดซื อกำตຌมน  ำรຌอน 1 

คร่ือง งบประมำณ

3,900.00 0.00 0.00 3,890.00 10.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบຌำน
งำนครัว

จัดซื อคูลลอร์น  ำ 
จ ำนวน 2 ถัง งบประมำณ

7,000.00 0.00 0.00 6,400.00 600.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคอมพิวตอร์ตั ง
ตຍะ จ ำนวน 2 คร่ือง งบประมำณ

34,000.00 0.00 0.00 33,800.00 200.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

3,700.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

74,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคอมพิวตอร์
นຍตบุຍค จ ำนวน 1 

คร่ือง
งบประมำณ

22,000.00 0.00 0.00 21,990.00 10.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ืองพิมพ์
บบฉีดหมึกพรຌอม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

งบประมำณ

4,300.00 0.00 0.00 4,190.00 110.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ืองส ำรอง
เฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

 จ ำนวน 2 คร่ือง
งบประมำณ

5,000.00 0.00 0.00 3,980.00 1,020.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อจอสดงภำพ
ขนำดเมนຌอยกวำ 
21.5 นิ ว จ ำนวน 1 

คร่ือง

งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 3,690.00 10.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ จัดซื อตในท์ผຌำ฿บครง
หลใกหนำ งบประมำณ

0.00 0.00 0.00 67,600.00 6,400.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ จัดซื อตຍนท์ผຌำ฿บครง
หลใกหนำ ขนำด 4 

มตร X 6 มตร 
จ ำนวน 2 หลัง

งบประมำณ

37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

400,000.00

งำนบริหำร
ทั่วเป

0.00

งำนวำงผน
สถิติละ
วิชำกำร

0.00

งำน
บริหำรงำนคลัง

60,000.00

งำน
บริหำรงำนคลัง

96,000.00

งำน
บริหำรงำนคลัง

0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ จัดซื อตຍนท์ผຌำ฿บครง
หลใกหนำ ขนำด 4 

มตร X 8 มตร 
จ ำนวน 2 หลัง

งบประมำณ

39,000.00 37,000.00 0.00 0.00 2,000.00

คำครุภัณฑ์ คำบ ำรุงรักษำละ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

คำบ ำรุงรักษำละ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมำณ

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00

รำยจำยอืน่ รำยจำยอืน่ คำจຌำงที่ปรึกษำ
ประมินควำมพึงพอ฿จ งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรจัดท ำ
ผนพัฒนำทຌองถิน่ งบประมำณ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ งบประมำณ

50,000.00 0.00 0.00 89,320.14 20,679.86

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรปรับปรุง
ขຌอมูลผนที่ภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน

งบประมำณ
220,000.00 0.00 0.00 304,434.00 11,566.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรฝຄกอบรม
พือ่กำรพัฒนำองค์
ควำมรูຌกีย่วกับกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกใบ

งบประมำณ
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำน
บริหำรงำนคลัง

25,000.00

งำน
บริหำรงำนคลัง

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

6,900.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
สำธำรณสุข

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

0.00

16,900.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ

ครงกำรอบรม฿หຌ
ควำมรูຌกประชำชน
ร่ืองภำษีที่ดินละส่ิง
ปลูกสรຌำง ประจ ำปี 

งบประมำณ
0.00 25,000.00

100.00

0.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์ตั งตຍะ 
จ ำนวน 1 คร่ือง

งบประมำณ
17,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 4,190.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อคร่ืองฉีดน  ำ
รงดันสูง จ ำนวน 1 

คร่ือง งบประมำณ

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

110.00

6,900.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

คร่ืองพิมพ์บบฉีด
หมึกพรຌอมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank

 Printer)

งบประมำณ

4,300.00

คำ฿ชຌสอย รำยจำย
กีย่วนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เม
ขຌำลักษณะ
รำยจำยหมวดอืน่ๆ

ครงกำรสนับสนุน
กระบวนกำรจัดท ำ
ผนชุมชน งบประมำณ

10,000.00 10,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนสงสริม
ละสนับสนุน
ควำมขຌมขใง
ชุมชน

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
อุตสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

0.00 70,000.00 0.00งินอุดหนุน งินอุดหนุนสวน
รำชกำร

อุดหนุนกองรຌอย
ต ำรวจตระวน
ชำยดนที่ 334 

ครงกำรกำรศึกษำ
พือ่ตอตຌำนกำร฿ชຌยำ
สพติด฿นดใกนักรียน

งบประมำณ

70,000.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนสวน
รำชกำร

อุดหนุนที่ท ำกำร
ปกครองอ ำภอฝำง

งบประมำณ

127,500.00 0.00

งินอุดหนุน งินอุดหนุนอกชน อุดหนุนกลุมพัฒนำ
สตรีต ำบลมสูน

งบประมำณ

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

0.00 117,500.00 10,000.00

0.00

0.00 228,528.18 71,471.82คำ฿ชຌสอย รำยจำยพือ่฿หຌ
เดຌมำซ่ึงบริกำร

คำจຌำงหมำบริกำร
ตำง ๆ

งบประมำณ

300,000.00 0.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
อุตสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
อุตสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
อุตสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

งำนบริหำร
ทั่วเปกีย่วกับ
อุตสำหกรรม
ละกำรยธำ

0.00

งำนกอสรຌำง
ครงสรຌำง
พื นฐำน

0.00

0.00 0.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์ตั งตຍะ 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ

22,000.00 0.00

0.00 53,900.00

0.00 21,990.00 10.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ือง
คอมพิวตอร์นຍตบุຍค 
จ ำนวน 1 คร่ือง งบประมำณ

22,000.00

699.00 1.00

21,990.00 10.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื อคร่ืองพิมพ์
ลซอร์ หรือ LED 

ขำวด ำ ชนิด 
Network ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3

งบประมำณ

54,000.00 0.00

0.00 326,200.00

100.00

คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์

จัดซื ออุปกรณ์อำน
บัตรบบ
อนกประสงค์(Smart

 Card Reader)
งบประมำณ

700.00 0.00 0.00

0.00 0.00คำที่ดินละ
ส่ิงกอสรຌำง

อำคำรตำง ๆ ครงกำรปรับปรุง ตอ
ติม อำคำรส ำนักงำน
 ละ อำคำร
ประกอบของ อบต.

งบประมำณ
326,200.00
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งำน อนพิม่
(บำท)

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำกำรมืองละกำรบริหำร

หมวดรำยจำย ประภทรำยจำย ครงกำร จำยจำก งบประมำณอนุมัติ
(บำท)

อนลด
(บำท)

ผูกพัน
(บำท)

บิกจำย
(บำท)

งบประมำณคงหลือ
(บำท)

งบกลำง 0.00

53 858,835.00        

0.00 450,200.00 0.00งบกลำง ส ำรองจำย
งบประมำณ

450,200.00 0.00

3,110,375.35     646,779.65          
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5,735,200.00       822,680.00      2,014,200.00   
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ วงเงินรวม 88,000,000.-บาท 
จากฐานข้อมูลปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายจริงรวม 281 รายการ  
รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 70,464,920.85 บาท  

หมายเหต ุ: รายรับจริงเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ = 89,725,192.06 บาท  
( สูงกว่าประมาณการ 1,725,192.66 บาท ) 

จําแนกออกเป็น 

1. รายจ่ายประจํา จํานวน 117 รายการ วงเงินรวม 28,342,075.70 บาท 
2. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน 164 รายการ  

วงเงินรวม 42,122,845.15 บาท ประกอบด้วย 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 รายการ  

วงเงิน 5,680,000.-บาท  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 19 รายการ  

วงเงิน 26,025,995.20 บาท 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จํานวน 5 รายการ  

วงเงิน 403,057.-บาท 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

จํานวน 31 รายการ วงเงิน 11,243,709.38 บาท 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จํานวน 4 รายการ วงเงิน 3,424,234.-บาท 
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข จํานวน 24 รายการ  

วงเงิน 1,199,571.58 บาท 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหาร จํานวน 42 รายการ 

 วงเงิน 5,124,575.35 บาท 

กล่าวโดยสรุป : การดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี พ.ศ. 2563 ( หว้งเวลาตั้งแตวั่นท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
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สามารถดําเนินการในยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้านในภาพรวม คือ 

   คิดเป็น  76.42 %  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
   และคิดเป็น 76.22 %  ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

นอกเหนือจากการดําเนินการโดยใช้งบประมาณประจําปี 2563 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนแล้ว ในระหว่างปีงบประมาณได้ม ี
การขออนุมัตจิ่ายเงินสะสมดําเนินการเสร็จสิ้นอีก  

จํานวน 23 โครงการ วงเงินรวม 8,981,300.-บาท ดังนี ้

1. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 220 เมตร หมู่ 1 บ้านแม่สูนหลวง  
วงเงินรวม 510,000.-บาท 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 54 เมตร หมู่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 
วงเงินรวม 113,000.-บาท 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 134 เมตร หมู่ 2 บ้านปางสัก 
วงเงินรวม 365,000.-บาท 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 54 เมตร หมู่ 2 บ้านปางสัก 
วงเงินรวม 121,500.-บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 180 เมตร หมู่ 3 บ้านแม่สูนน้อย 
วงเงินรวม 487,200.-บาท 

6. ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ยาว 269 เมตร หมู่ 4 บ้านสันป่าแดง 
วงเงินรวม 633,000.-บาท 

7. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 130 เมตร หมู่ 5 บ้านล้องอ้อ 
วงเงินรวม 408,000.-บาท 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 111 เมตร หมู่ 6 บ้านต้นส้าน 
วงเงินรวม 300,000.-บาท 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 60 เมตร หมู่ 6 บ้านต้นส้าน 
วงเงินรวม 98,000.-บาท 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 200 เมตร หมู่ 7 บ้านหนองยาว 
วงเงินรวม 452,000.-บาท 

11. ปรับปรุงรางระบายน้ํา โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 90 ฝา  
หมู่ 7 บ้านหนองยาว วงเงินรวม 110,100.-บาท 

12. ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ยาว 235 เมตร หมู่ 8  
บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์ วงเงินรวม 403,500.-บาท 
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13. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 340 เมตร หมู่ 9 บ้านสันดินแดง 
วงเงินรวม 760,000.-บาท 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 200 เมตร หมู่ 10 บ้านสันมะเฟือง 
วงเงินรวม 543,000.-บาท 

15. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 180 เมตร หมู่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 
วงเงินรวม 487,500.-บาท 

16. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 136 เมตร หมู่ 12  
บ้านสันมะม่วง วงเงินรวม 371,000.-บาท 

17. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ยาว 5 เมตร หมู่ 12  
บ้านสันมะม่วง วงเงินรวม 130,000.-บาท 

18. ปรับปรุงผิวลาดยาง โดยเสริมผิว ยาว 520 เมตร หมู่ 13  
บ้านใหม่โป่งผา วงเงินรวม 905,000.-บาท 

19. ปรับปรุงผิวลาดยาง โดยเสริมผิว ยาว 80,320 เมตร หมู่ 14  
บ้านสันติพัฒนา วงเงินรวม 432,500.-บาท 

20. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 130 เมตร หมู่ 15  
บ้านใหม่ชัยเกษม วงเงินรวม 351,500.-บาท 

21. ปรับปรุงผิวลาดยาง โดยเสริมผิว ยาว 190 เมตร หมู่ 15  
บ้านใหม่ชัยเกษม วงเงินรวม 211,500.-บาท 

22. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 168 เมตร หมู่ 16  
บ้านหนองยาวใต้ วงเงินรวม 458,000.-บาท 

23. ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 146 เมตร หมู่ 17  
บ้านหนองยาวเหนือ วงเงินรวม 330,000.-บาท 

สามารถสรุป ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี ้

ปัญหา 

1. จากโครงสร้างการจัดเก็บภาษีท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให้การประมาณการรายรับขาด
ความแม่นยํา ในช่วงต้นปีงบประมาณจึงระมัดระวังมากจน ระงับโครงการไปเนื่องจาก
รายรับรายเดือนเข้าไม่ตรงตามเป้า 

2. จังหวะการข้าวของรายรับ มักจะเข้ามาในไตรมาสสุดท้ายไม่มีโอกาสท่ีจะทําการ
เบิกจ่ายได้ทัน จําต้องปล่อยตกไปเป็นเงินสะสม 

3. การขาดเสถียรภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล โอนย้าย เข้า/ออก อย่างต่อเนื่อง 
กระทบต่อกระบวนงานหลักบางกระบวนงาน ไม่สามารถสานต่องานได้อย่างคล่องตัว 
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อุปสรรค 

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับประชาชนผู้รับบริการต้องสะดุดไปเป็นระยะหลายเดือน 

2. การปฏิบัติราชการท่ีมีการตรวจประเมินอย่างหลากหลาย บางไตรมาสกระทบกับงาน
ประจํา ทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมพร่องลงไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ
ดําเนินการประเมินตนเองท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์การใช้จ่ายว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และหากมีโครงการท่ีไม่ได้เบิกจ่าย ควรจัดทํารายงาน
สรุปเหตุผลประกอบเป็นรายกรณี อาทิเช่น หมดความจําเป็น,ดําเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณ , ดําเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ เป็นต้น 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทํา
รายงานสรุปจําแนกรายการเบิกจ่ายให้ชัดเจนเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนพัฒนา
การศึกษา ยังคงมีความแตกต่างกันในมิติของการวางกลยุทธ์/แนวทาง ซึ่งผลการเบิกจ่ายอาจมี
ความคลาดเคลื่อนปนอยู่ด้วย 

3. การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในแต่
ละปี ควรมีการรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินของกองทุนท่ีได้รับการสมทบอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

4. หากรายจ่ายประจํามีอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 40 ของรายจ่ายจริง ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ เห็นควรให้มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายในรอบปีถัดไป เช่น การประหยัดพลังงาน การควบคุมรายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการปรับปรุงอัตรากําลังให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. ควรมีการรายงานสรุปการวิเคราะห์รายรับจริงในรอบปีงบประมาณ(อย่างน้อยเป็นราย
เดือน)เพื่อใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาให้เห็นภาพสะท้อนสถานการณ์ทาง
การเงินการคลังอย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้น 

6. ในการจัดสรรงบประมาณดําเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเพิ่มโครงการ
ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมสภาพปัญหามากขึ้น ท่ีผ่านมาพบว่าตั้งงบประมาณในสัดส่วน
ท่ีน้อยเมื่อเทียบกับขนาดพื้นท่ีและยังไม่ตอบสนองกับบริบทของตําบลเท่าท่ีควร และควรเน้นให้
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เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน โดยอาจพิจารณาในเกิดการ
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน 3 ช่วงวัย มีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นแกนนํา ประสานกับ กลุ่มสตรีหรือคนวัยทํางาน 
และกลุ่มเด็กเยาวชน  

 


